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Załącznik nr 8 do SWZ  

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 

Nr ………………. 

 

zawarta w dniu ............................... w Wierzchowie pomiędzy: 

 

Gminą Wierzchowo z siedzibą w Wierzchowie przy ul. Długa 29, NIP 6741349199, 

REGON 330920593, reprezentowaną przez: 

1. Jan Szewczyk – Wójt Gminy Wierzchowo  

2. ……………… - Skarbnik Gminy Wierzchowo 

zwaną dalej ZAMAWAJĄCYM   

a 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

w imieniu, której działa: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

NIP ...................................................  Regon  .................................................................. 

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 

oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 

w trybie podstawowym dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Rozbudowa i modernizacja 
remiz ochotniczych straży pożarnych w miejscowościach Wierzchowo i Świerczyna”,  
na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2022 r., poz. 1710 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej w treści niniejszej umowy 

„ustawą pzp”.  

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w 

ramach zadania ”Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży 
pożarnych w miejscowościach Wierzchowo i Świerczyna”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży 

pożarnych w miejscowościach Wierzchowo i Świerczyna: 
A – Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowie - projekt budowlany zakłada 

przebudowę i modernizację  polegającą na dobudowaniu boksu garażowego z 

powiększonym światłem wjazdu, szerszą i wyższą bramą. Przewidziane jest pokrycie 

całego dachu remizy i pomieszczeń socjalnych wraz z orynnowaniem i obróbkami 

blacharskimi, przebudowa instalacji wewnętrznych: C.O., wodno-kanalizacyjnych, 

wymiana instalacji elektrycznej oraz wyposażenie remizy w awaryjne źródło zasilania.  

 

B - Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Świerczynie - projekt budowlany zakłada 

przebudowę i modernizację  polegającą na powiększeniu boksów garażowych oraz 

zwiększeniu światła wjazdu dla samochodów dużych oraz szersze i wyższe bramy. 

Przewidziane jest pokrycie dachu na części pomieszczeń socjalnych wraz z 
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orynnowaniem i obróbkami blacharskimi, przebudowa instalacji wewnętrznych : C.O., 

wodno-kanalizacyjne, elektryczne, wymiana pieca tzw. Kopciucha na piec na pellet 

oraz modernizacja centralnego ogrzewania, remont wieży przy remizie  (ubytki tynku, 

elewacja, okiennice) oraz wyposażenie remizy w awaryjne źródło zasilania.  

 

oraz wykonanie i umieszczenie 2 tablic informacyjnych dla programu „Polski 
Ład” 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku  
dokumentacja projektowa (osobna dla Remizy Strażackiej OSP w Wierzchowie i 
Remizy Strażackiej OSP w Świerczynie) w której skład wchodzi: 
1. Projekty architektoniczno –Budowlane (zagospodarowanie działki)  
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót branży budowlanej, 
sanitarnej, elektrycznej 
3. Projekt Techniczny Branży Elektrycznej 
4. Projekt techniczny instalacji CO 
5. Przedmiary branży elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i sanitarnej, 
budowlanej 
6. Projekt zagospodarowania działki z projektem architekto-budowlanym, 
Rozbudowa budynku remizy OSP w Świerczynie części sanitarnej wraz z 
rozbudową i przebudową instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej i 
grzewczej c.o. z wentylacją grawitacyjną. 
 

3. Przedmiar robót jest tylko materiałem pomocniczym i nie stanowi zestawienia 

planowanych prac i przewidywanych wszystkich kosztów związanych z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. Roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a występujące w 

projekcie budowlanym nie są robotami dodatkowymi. W przypadku rozbieżności 

pomiędzy przedmiarem robót a projektem budowlanym, decydujący dla ustalenia zakresu 

robót jest projekt budowlany. Wykonawca nie może żądać zapłaty dodatkowego 

wynagrodzenia, jeżeli na etapie realizacji okaże się, iż nie uwzględnił on elementów 

opisanych w projekcie budowlanym.  
4. Przedmiot zamówienia stanowi element inwestycji pn.: ”Rozbudowa i modernizacja 

remiz ochotniczych straży pożarnych w miejscowościach Wierzchowo i 
Świerczyna”, dofinansowanej ze środków budżetu państwa z Programu Rządowego 

Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie wstępnej 

promesy Banku Gospodarstwa Krajowego nr Edycja3PGR/2021/3523/PolskiLad.  

 

 

II. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiającego, Inspektorzy Nadzoru 

 

§ 2 

1. Wykonawca zapewni udział kierowników budowy/robót dla każdej z wymaganych branż.   

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby 

wykonujące prace fizyczne (roboty budowlane: dekarskie, murowe, żelbetowe, 
zbrojarskie, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, posadzkarskie, tynkarskie, 
ciesielskie, malarskie, roboty ziemne, roboty elektryczne, roboty instalacyjne 
sanitarne sieci wewnętrznych, prace nie wymagające specjalnych kwalifikacji takie 
jak sprzątanie i utrzymanie porządku na budowie oraz roboty związane z dozorem 
mienia) jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu 

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 
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3. Obowiązek określony w ust. 2 niniejszego paragrafu dotyczy również Podwykonawców. 

W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 

postanowienia zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę 

wszystkich osób, które wykonują czynności wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu.  W 

umowie podwykonawczej Wykonawca zobowiązany jest również zawrzeć inne obowiązki 

wykonawcy, podwykonawcy i uprawniania Zamawiającego, określone w ust. 5-11 

niniejszego paragrafu. 

4. Zamawiający w szczególności uprawniony jest do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego przedstawić dowody 

zatrudnienia na podstawie  umowy o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa 

w ust. 4 niniejszego paragrafu.   

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie,  o którym 

mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane 

poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, zakresu czynności i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, 

nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakresu czynności  

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o 

ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

7. Zamawiający może żądać przedłożenia jednocześnie wszystkich lub też każdego z 

osobna dowodów określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

8. Brak przedłożenia Zamawiającemu dowodów określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu, 
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w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający uzna za brak zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę 

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 3 

1. Przedstawicielem Zamawiającego – koordynatorem będzie: 

……………………………….., nr tel. ……………..………….. 

2. Funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będzie dla robót: 

a) Budowlanych - ……………………………….., nr tel. ……………..………….. 

b) Elektrycznych - ………………………………., nr tel. ………………………… 

c) Sanitarnych     - ………………………………., nr tel. ………………………… 

 

3. Kierownik budowy - …………………………………………… 

Nr tel. ……………………………………….. 

4.  Kierownik robót sanitarnych - …………………………………. 

     Nr tel. ……………………………………….. 

5. Kierownik robót elektrycznych - ……………………………… 

Nr tel. ……………………………………….. 

 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 

niniejszej umowy zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami umowy, 

Specyfikacją techniczną, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki 

budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnień z Zamawiającym poczynionych w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) i 

dokumentacją projektową oraz oświadcza, że nie wnosi do niej uwag i uznaje ją za podstawę 

do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

 

III. Podwykonawcy 

 

§ 6 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 

2. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, musi zawierać w szczególności: 

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową; 

2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie może być wyższa, niż kwota wynagrodzenia 

należna zgodnie z niniejszą umową Wykonawcy za zakres powierzany 

Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy; wynagrodzenie powinno być tego samego 

rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe); 

3) termin wykonania robót objętych umową – termin ten musi być z zgodny z ofertą 

Wykonawcy; 

4) terminy odbioru robót muszą być krótsze lub musza przypadać na ten sam dzień, co 

terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą; 



 

5 

 

5) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, który nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia odpowiednio Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej; 

6) termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę/Podwykonawcę za wykonane prace 

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby 

przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez 

Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy); 

7) termin rękojmi nie może upływać wcześniej niż termin rękojmi wskazany w niniejszej 

umowie w §13; 

 

3. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty 

budowlane nie może zawierać postanowień: 

1) kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, w 

zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla ww. podmiotów mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy; 

2) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę zapłaty 

wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy; 

3) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 

wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie przez 

Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, zastrzeżeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 14 dni 

roboczych od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgłoszenie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy, uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 4 powyżej, zgłosi w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy umowa 

ta: 

1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 5; 

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy pzp. 

7. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 5 powyżej, zgłosi w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6 pkt 1- 3 powyżej. 

8. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
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lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o 

podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 2 pkt 5, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go 

do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej, o której mowa w §15 ust. 1 pkt 8 niniejszej umowy. 

10. Postanowienia ust. 2-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

11. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkładający Zamawiającemu projekt 

umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

12. Zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana 

przedmiotowych umów wymaga dopełnienia obowiązków wskazanych w niniejszej 

umowie dla umowy o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawcę z podwykonawcą, 

tj. w szczególności przedłożenia Zamawiającemu odpowiednio projektów umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu ich 

zmiany oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane/dostawy/usługi i ich 

zmian. Ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag - 

7 dni od dnia doręczenia informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie 

roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 

podwykonawstwo. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. Konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezpośredniej 

zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom, z 

którymi zawarł umowy o podwykonawstwo. 

21. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących Podwykonawców/dalszych podwykonawców. 

22. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy udziale Podwykonawców/dalszych podwykonawców. 

23. Niezależnie od postanowień wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia 

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren prowadzenia robót budowlanych, 

Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu w formie dokumentowej z co najmniej 2 - 

dniowym wyprzedzeniem. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie 

Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

24. W sytuacji, gdy Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy (w tym jako dłużnik solidarny), w przypadku roszczeń 

regresowych uprawniony będzie do żądania zwrotu całości spełnionego świadczenia od 

pozostałych współdłużników. 

25. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile będą już znane, 

przekaże Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, 

Podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w 

zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane 

informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

26. Ust. 25 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców. 

 

IV. Prawa i obowiązki stron umowy 

§ 7 

 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści niniejszej umowy i SWZ do obowiązków 

Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy; 

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, 

3) dokonanie odbioru końcowego robót. 

2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia ochrony mienia na terenie budowy, warunków bezpieczeństwa pracy 

i osób, ochrony p.poż., 

2) oznaczenia terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

3) zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy dla potrzeb 

Wykonawcy, ponoszenie kosztów zużycia niezbędnych mediów oraz likwidacja 

zaplecza i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, 
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4) uzgodnienia we własnym zakresie i na swój koszt tymczasowych zajęć terenów, 

niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych, 

5) zawiadomienia przed przystąpieniem do robót poszczególnych użytkowników 

infrastruktury podziemnej i nadziemnej o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót i 

potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót wraz z 

pokryciem kosztów nadzorów, uzgodnień i odbiorów,   

6) zapewnienia bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji sąsiadujących z terenem 

budowy, w zakresie dostępu do posesji i obsługi,  

7) prowadzenia robót w sposób zabezpieczający istniejące uzbrojenie,  

8) wykonywania w pobliżu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robót ziemnych ręcznie, 

9) utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji, 

10) dostarczania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu 

i powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materiałów użytych do 

realizacji przedmiotu zamówienia (zgodnie ze Specyfikacją techniczną i przepisami 

powszechnie obowiązującymi) – celem uzyskania ich akceptacji przez Inspektora 

nadzoru – w terminie co najmniej 7 dni przed ich wbudowaniem, 

11) przeprowadzania prób, pomiarów i sprawdzeń przewidzianych warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt, 

12) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

13) usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza, itp. po 

zakończeniu robót, 

14) naprawienia nawierzchni terenów utwardzonych sąsiadujących z terenem budowy – 

uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót, 

15) ponoszenia kosztów niezbędnego zajęcia ulic,  

16) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, 

17) wykonania na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone 

do sprawdzenia przed ich zakryciem, 

18) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialności za wybudowane obiekty do czasu odbioru 

końcowego,  

19) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu do dnia końcowego odbioru robót 

dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej zawierającej:     

a) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (szkice) wraz ze sporządzoną w jej 

wyniku dokumentacją  geodezyjno - kartograficzną (mapa zasadnicza w kolorach – 

arkusz w skali 1:500 obejmujący cały zakres robót), w ilości 3 egzemplarzy 

zarejestrowaną w zasobach geodezyjnych odpowiedniego Starostwa Powiatowego,  

b) protokoły prób, badań i sprawdzeń zgodnie ze Specyfikacją techniczną 

i obowiązującymi przepisami, 

c) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, receptury, świadectwa 

jakości i inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

d) kartę gwarancyjną (Gwarancję Jakości) 

e) dzienniki budowy 

20) ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk – CAR (sekcja I – ubezpieczenie mienia) 

oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za 

podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę 

lub podwykonawców w trakcie realizacji dla zadania o wartości umowy brutto. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania oryginałów wszelkich dostarczonych 

protokołów, wyników badań i zaświadczeń. Dokumenty nie będące oryginałami (atesty 

uprawnienia, itp.) muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez wykonawcę z 

adnotacją, iż zostały wbudowane na przedmiotowym zadaniu.  

4. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji 

zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych 

odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z 

przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest 

udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek 

dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do demontażu, wywozu i utylizacji istniejącego 

wyposażenia (przewidzianego w dokumentacji projektowej i stwiorb do demontażu i 

wywozu). 

 

 

V. Termin wykonania, odbiór końcowy  

 

§ 8 

1. Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 12 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy.  

2. Wykonawca w terminie 10 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest do przedstawienia i 

uzgodnienia z Zamawiającym  harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji 

Przedmiotu Umowy (dalej: „ HRF”) w podziale: remiza OSP Świerczyna i remiza OSP 

Wierzchowo. 

3. W HRF należy uwzględnić terminy oraz koszty wykonania robót budowlanych. Termin 

wykonania Przedmiotu Umowy nie może przekraczać terminu określonego w § 8 ust. 1  

4. W HRF należy uwzględnić przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i 

atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno–zimowego, 

5. W HRF należy uwzględnić kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić 

poszczególne roboty budowlane; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia 

robót. Termin wykonania robót budowlanych nie może przekraczać terminu określonego 

w § 8 ust. 1  

6. Zamawiający wniesie uwagi lub zatwierdzi szczegółowy HRF w ciągu 10 dni od dnia jego 

otrzymania od Wykonawcy. W przypadku odmowy zatwierdzenia HRF przez 

Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedstawić nową wersję, uwzględniającą 

uwagi i zalecenia sformułowane przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

od odmowy zatwierdzenia HRF przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji HRF i przedłożenia go Zamawiającemu na 

każde żądanie Zamawiającego  

8. HRF wykraczający ponad terminy wskazane w § 8 ust. 1 Umowy będzie uznany za 

niezgodny z Umową i odrzucony. 
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9. Terminem zakończenia robót budowlanych, o których mowa w § 1 jest dzień zgłoszenia na 

piśmie przez wykonawcę o zakończeniu robót, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru 

w dzienniku budowy.  

10. Zamawiający zwoła i przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty 

zgłoszenia na piśmie o zakończeniu robót, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

zakończenia wszystkich robót, dostarczeniu przez Wykonawcę wszystkich wymaganych 

do odbioru dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 19), sprawdzonych i 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy powinien być dokonany w 

ciągu 7 dni od daty zwołania i przystąpienia do odbioru końcowego. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu 

odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, 

3) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od odbioru i żądać wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.  

12. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół końcowy odbioru robót 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 

usunięcie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad 

w terminie ustalonym w protokole końcowym odbioru robót, Zamawiający jest 

uprawniony do usunięcia wad na koszt Wykonawcy. 

 

VI. Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

§ 9 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

w wysokości: …………. brutto (słownie: ……………..), w tym podatek VAT według 

obowiązującej stawki …… %.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, finansowane jest z dwóch źródeł:  

1) w kwocie ……………………. zł brutto ze środków budżetu państwa z Programu 

Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,  

2) w kwocie ……………………… zł brutto ze środków budżetu Gminy Wierzchowo.  

 

3. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie 

i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne dla terminowego i prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i 

opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie 

posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i 

warunki podane w niniejszej umowie oraz SWZ. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, ma charakter 

wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego i obejmuje 

wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 

5. Załącznikiem do umowy jest kosztorys ofertowy z podziałem na poszczególne remizy 

OSP w Wierzchowie i Świerczynie oraz na działy jak w przedmiarach robót, 

sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 

VII. Warunki płatności 
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§ 10 

1.    Zamawiający przewiduje 2 płatności tj. zaliczkę i płatność końcową po wykonaniu 

   całości prac objętych umową. 

2. Zamawiający udzieli Wykonawcy pierwszą płatność w formie zaliczki w ciągu 30 dni 

po podpisaniu umowy i przekazaniu protokolarnym placu budowy w wysokości nie 

mniejszej niż 2%  wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1. 

Pierwsza płatność finansowana jest ze środków, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 2).  
3. Podstawą do płatności końcowej będzie potwierdzony przez przedstawiciela 

Zamawiającego protokół odbioru końcowego, potwierdzający wykonanie całości 

przedmiotu umowy i stwierdzający wykonanie dokumentacji powykonawczej, o której 

mowa w § 7 ust. 2 pkt 19) niniejszej umowy. Płatność końcowa finansowana jest ze 

środków, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1).  

4. Transze wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2, 3 niniejszego paragrafu, za 

zrealizowanie zadania inwestycyjnego, zostaną wypłacone na podstawie faktur  

wystawionych przez Wykonawcę, po uprzednim podpisaniu przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiającego protokołu przekazania placu budowy 

(pierwsza płatność) oraz protokołu końcowego odbioru robót, potwierdzającego 

prawidłowość wykonania wszystkich prac (płatność końcowa). 

5. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru 

wykonanych prac Zamawiającemu przysługuje prawo do samodzielnego dokonania 

odbioru i sporządzenia jednostronnego protokołu. 

6. Z czynności odbioru końcowego spisany będzie protokół odbioru końcowego, 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.  

7. Sporządzenie protokołu odbioru końcowego jest możliwe po wykonaniu całości prac 

przewidzianych w umowie.  

8. Termin płatności faktury za pierwszą płatność i faktury końcowej wynosi do 30 dni, licząc 

od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez 

Wykonawcę. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w 

fakturze VAT. 

10. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze, która 

będzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT. 

12. Jeżeli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa ust. 

9 jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

- Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT to Zamawiający oświadcza, że będzie 

realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. 

split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie 

ustalonym w ust. 4. 

13. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub w 

części - w przypadku niewywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują 

odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

14. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, warunkiem 

wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będą przedstawione Zamawiającemu, 

jako załączniki do faktury końcowej: 
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1) protokoły odbioru zakończonych robót, wystawione przez Wykonawcę w których będą 

wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców; 

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków 

wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zostali 

zaakceptowani przez Zamawiającego; 

3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających 

płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców o braku zobowiązań finansowych wynikających z podpisanych z 

Wykonawcą/Podwykonawcą umów, wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

 

§ 11 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na podmiot 

trzeci.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o zmianie 

numeru rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu, firmy.  

 

 
 
 
 
 

VIII. GWARANCJA JAKOŚCI 

 

§ 12 

 

1. Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia gwarancji jakości …….. miesięcy. 

2. W dniu odbioru Przedmiotu Zamówienia Wykonawca dostarczy kartę gwarancyjną 

(Gwarancję Jakości). 

3. Okres Gwarancji rozpoczyna bieg z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru, 

o którym mowa w § 8 ust. 12 Umowy. 

 

 

IX. Rękojmia za wady  

 

§ 13 

 

1. Udzielenie Gwarancji nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób uprawnień 

Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy określonych w art. 556 i 

nast. Kodeksu cywilnego.  

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi rozpoczyna się z dniem 

rozpoczęcia biegu terminu Gwarancji i trwa 5 lat  od podpisania przez strony 

protokołu odbioru.  

3. W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca jest obowiązany - według 

wyboru Zamawiającego - wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a jeżeli rzecz wadliwa została 

zamontowana, Zamawiający może żądać od Wykonawcy demontażu i ponownego jej 

zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W razie niewykonania tych 
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obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiający jest upoważniony do dokonania tych 

czynności na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, tzw. wykonanie zastępcze lub 

do odpowiedniego obniżenia ceny. 

4. Jeżeli Zamawiający zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady lub  usterki  albo 

złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być 

obniżona, a Wykonawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie siedmiu dni, 

uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione a Zamawiający będzie uprawniony do 

skorzystania z ww. wykonania zastępczego lub obniżenia ceny. 

 

 
 

X. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

§ 14 

 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

…………….. zł (słownie złotych: ……………………………….).  

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie .................................................................... .  

3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, 

ubezpieczeniowej lub poręczenia lub zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na 

gwarancję bankową, ubezpieczeniową lub poręczenie, winny one być zgodne z zapisami 

niniejszej umowy. Z treści tych gwarancji/poręczeń musi zatem w szczególności 

jednoznacznie wynikać:  

1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty 

do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i 

bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że 

zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

umowy,  

2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia (zakończenia realizacji całości 

przedmiotu umowy oraz terminy, o których mowa w ust. 6 poniżej).  

5. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w 

pieniądzu należy je wnieść na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.  

6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi:  

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy,  

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady o której mowa w § 13 Umowy.  

7. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej, bankowej lub poręczenia - okres ich obowiązywania winien być nie 

krótszy niż maksymalne terminy wskazane w ust. 4 pkt 2 niniejszego paragrafu. W 

przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia nowego 

terminu przez Strony w taki sposób, że okres obowiązywania gwarancji/poręczenia nie 

będzie obejmował nowego terminu, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

Zamawiającemu, najpóźniej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do 

gwarancji/poręczenia albo nowej gwarancji/poręczenia obejmujących ustalony przez 

Strony w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.  
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8. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy pzp, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.*  

 
* Ust. 8 i 9 stosuje się, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 

a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat. 

 

XI. Kary umowne i odstąpienie od umowy 

 

§ 15 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej 

umowy w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w 

okresie rękojmi za wady w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

dzień zwłoki, liczone od dnia w którym minął termin wyznaczony przez 

Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek; 

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto; 

4) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług), który nie 

został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej umowy, w 

wysokości 1000,00 zł (słownie złotych: tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie;  

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1000,00 

zł (słownie złotych: tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

6) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 1000,00 zł (słownie 

złotych: tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                      

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości  1000,00 zł (słownie złotych: tysiąc 

złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  

w wysokości 1000,00 zł (słownie złotych: tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie; 

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych 

w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokości 500 zł (słownie złotych: pięćset złotych 

00/100) za każde zdarzenie; 

10) w przypadku zwłoki w przekazaniu dowodów zatrudnienia osób wskazanych 

w wykazie, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy, w wysokości 100 zł 

(słownie złotych: sto złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki; 

11) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom - 

w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki, od 

dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty;   

12) za brak zmiany przez Wykonawcę, wynagrodzenia należnego podwykonawcy, na 

zasadach określonych w § 16 ust. 4 pkt 7) niniejszej umowy, w wysokości 15 000 zł.      

2. Postanowienia o karach umownych i odszkodowaniu nie mają zastosowania w przypadku 

odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 456 ustawy pzp. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach: 
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1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 

odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W powyższym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy, 

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót albo nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, 

3) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac w sposób 

zagrażający terminowemu wykonaniu Przedmiotu Umowy, 

4) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji robót i przerwa ta 

trwa dłużej niż 14 dni, 

5) w sytuacji wskazanej w §6 ust. 19 niniejszej umowy, 

6) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposób niezgodny z dokumentacją 

projektową, STWIOR, poleceniami przedstawiciela Zamawiającego, niniejsza umową 

lub przepisami prawa, w tym nie zapewnia właściwej jakości robót budowlanych, 

i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego oraz wyznaczenia Wykonawcy 

odpowiedniego terminu nie zmienia on sposobu wykonania umowy; 

7) gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale podwykonawcy, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 

1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy pzp - jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym 

Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego 

podwykonawcy, Wykonawca nie wskaże innego odpowiedniego podwykonawcy, 

który spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia lub Wykonawca nie wykaże, iż samodzielnie 

spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 2-6 

niniejszego paragrafu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z ust. 1 

pkt 3 niniejszego paragrafu. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej 

i powinno zawierać uzasadnienie. Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę 

odstąpienia. 

5. Zamawiający może odstąpić od Umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 

456 ust 1 pkt 2) ustawy pzp. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na swój koszt, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 3 pkt 1 niniejszego 

paragrafu, kiedy przedmiotowe koszty poniesie Zamawiający, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn 

określonych w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu, a Zamawiający dokona ich 

odbioru w ciągu 14 dni roboczych, 
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4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza budowy. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z dowolnych 

należności przysługujących Wykonawcy. Potrącenie jest możliwe przed terminem 

wymagalności należności Wykonawcy.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego, przewyższającego kary umowne. 

9. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu; 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

10. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być naliczane i dochodzone niezależnie od 

siebie oraz kumulowane, również w wypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca i naliczenia kary umownej z tego tytułu. 

11. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, której może dochodzić Zamawiający 

wynosi 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

12. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji lub w 

okresie rękojmi za wady, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad lub usterek na 

koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

13. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

 

 

XII. Zmiana umowy  

 

§ 16 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 455 ustawy pzp. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy 

w stosunku do treści oferty Wykonawcy, polegających na:  

1) zmianie terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedmiotu umowy;  

2) zmianie wynagrodzenia; 

3) zmianie zasad i terminów dokonywania odbiorów oraz płatności wynagrodzenia; 

4) zmianie sposobu spełnienia świadczenia i zakresu świadczenia. 

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy (rozpoczęcia lub zakończenia) może 

nastąpić w następujących przypadkach: 

1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, robót dodatkowych lub 

robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania 

przedmiotu niniejszej umowy; 

2) w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i 

niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych itp. i będzie to miało wpływ na 

harmonogram realizacji robót podstawowych; 

3) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym 

charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów, warunki pogodowe uniemożliwiające, ze względów technologicznych 

prowadzenia robót – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby 

roboty mogły zostać zrealizowane; 

4) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania 

robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian 



 

17 

 

w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne 

podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę; 

5) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie niezinwentaryzowanych 

obiektów czy elementów instalacji podziemnej; 

6) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć 

wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby 

wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności: 

a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na 

innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w 

realizacji przedmiotu umowy; 

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek 

podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady 

Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; 

d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, 

trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

e) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 

możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią. 

7) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót.  

3a. W sytuacjach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, terminy realizacji umowy 

mogą ulec przedłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w terminowej i 

zgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy. Okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1-

7 niniejszego paragrafu kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, który 

wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w §3 ust. 2 

niniejszej umowy. 

4. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić, w następujących przypadkach: 

1) w związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót, zmianą zakresu świadczenia, w 

tym w związku z ograniczeniem zakresu robót lub wprowadzeniem robót zamiennych 

oraz dodatkowych.  

Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia 

robót, zmiany zakresu świadczenia oraz robót zamiennych w formie kosztorysu 

sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników 

cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, 

Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu (wybór publikacji 

przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego):  

- stawka roboczogodziny „R” – średnia dla województwa zachodniopomorskiego,  

- koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnie dla województwa zachodniopomorskiego, 

- zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średni dla województwa 

zachodniopomorskiego, 

- ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą 

przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny 

materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, 

w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp. 

- nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR,  

- roboty wynikające z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z 

kosztorysem ofertowym, 
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- w przypadku robót, dla których brak nakładów KNR, będzie zastosowana wycena 

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.  

2) ulegnie zmianie urzędowa stawka podatku od towarów i usług oraz stawka podatku 

akcyzowego, 

3) ulegnie zmianie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

4) ulegną zmianie zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, 

5) ulegną zmianie zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych. 

6) poza innymi przypadkami wskazanymi w Umowie, Zamawiający przewiduje także 

zmianę wysokości wynagrodzenia (waloryzacja) za realizację przedmiotu umowy w 

przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

umowy. 

7) zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4 pkt 6), dokonana zostanie z 

uwzględnieniem poniżej wskazanych zasad: 

a) zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w sytuacji zmiany cen produkcji 

budowlano-montażowej; 

b) zmiana cen produkcji budowlano-montażowej zostanie ustalona na podstawie 

komunikatów prezesa GUS dotyczących wskaźników cen produkcji budowlano-

montażowej; 

c) poziom zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

umowy, uprawniający Stronę do wystąpienia z wnioskiem o zmianę 

wynagrodzenia: każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem o zmianę 

wynagrodzenia, jeżeli z komunikatów prezesa GUS, o których mowa w pkt b) 

powyżej wynikać będzie, że wzrost/spadek cen produkcji budowlano-montażowej 

za miesiąc, w którym upływa 12 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin 

składania ofert*, w porównaniu z miesiącem, w którym upłynął termin składania 

ofert*, wynosi co najmniej (+/-) 5% (czyli np. jeżeli termin składania ofert* upłynął 

w kwietniu 2022 r., w celu ustalenia poziomu wzrostu/spadku cen produkcji 

budowlano-montażowej należy posłużyć się wskaźnikiem cen produkcji 

budowlano-montażowej za kwiecień 2023 roku i na jego podstawie ustalić, czy w 

kwietniu 2023 r. w porównaniu do kwietnia 2022 r. wzrosły/obniżeniu uległy ceny 

produkcji budowlano-montażowej o co najmniej +/- 5%); w przypadku 

przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ust. 3 powyżej, 

powyższe zasady waloryzacji stosuje się odpowiednio (tj. każda ze Stron może 

wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, jeżeli z komunikatów prezesa 

GUS, o których mowa w pkt b) powyżej wynikać będzie, że wzrost/spadek cen 

produkcji budowlano-montażowej za miesiąc, w którym upływa odpowiednio 24, 

36 itd. miesięcy od dnia, w którym upłynął termin składania ofert*, w porównaniu z 

analogicznym miesiącem w roku poprzednim, wynosi co najmniej (+/-) 5%); 

poziom wzrostu/spadku cen produkcji budowlano-montażowej ustalony zgodnie z 

postanowieniami zdań poprzednich stanowi wskaźnik zmiany (dalej „Wz”); 

d) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwsza zmiana 

wynagrodzenia może nastąpić po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy; w 

przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ust. 3 

powyżej, każda kolejna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w 
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niniejszym ustępie, może następować po upływie każdych kolejnych 12 miesięcy 

licząc od dnia zawarcia umowy („dzień zmiany” – to pierwszy dzień po upływie 12 

miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz każdy kolejny pierwszy dzień po upływie 

kolejnych 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy), 

e) sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia: zmiana wynagrodzenia odbywa się na 

wniosek Strony; wniosek, o którym mowa w zdaniu pierwszym może zostać 

złożony po upływie każdych 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy; do wniosku 

należy dołączyć protokół zaawansowania robót, o którym mowa w pkt h) poniżej; 

wniosek złożony przed terminem nie wywołuje skutków przewidzianych w 

niniejszej umowie; 

f) w sytuacji, gdy Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia wykaże, że nastąpiła 

zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, o 

której mowa w pkt a), na poziomie co najmniej takim, jak wskazany w pkt c), 

Strony dokonają zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W celu ustalenia zmiany 

wynagrodzenia Strony ustalą „wskaźnik zmiany wynagrodzenia” (Wzw), w 

następujący sposób: 

 

Wzw = (Wz – 5%)*0,5 

 

g) wartość powstała zgodnie z pkt f) stanowić będzie „wskaźnik zmiany 

wynagrodzenia”, o który to wskaźnik zostanie odpowiednio zwiększone lub 

zmniejszone wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane pozostałe do 

wykonania od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w pkt e); 

h) w celu ustalenia zakresu robót budowlanych pozostałych do wykonania po dniu 

złożenia wniosku, o którym mowa w pkt e), Strony sporządzą protokół 

zaawansowania robót na dzień złożenia wniosku, który to protokół musi zostać 

zatwierdzony przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego; 

i) zaakceptowany protokół zaawansowania robót oraz zmiana wynagrodzenia o 

„wskaźnik zmiany wynagrodzenia” stanowić będą podstawę do aktualizacji przez 

Wykonawcę kosztorysu ofertowego; zaktualizowany kosztorys ofertowy wymaga 

akceptacji Zamawiającego; 

j) zmianie o wskaźnik zmiany wynagrodzenia podlegać będzie jedynie 

wynagrodzenie należne Wykonawcy za roboty budowlane pozostałe do wykonania, 

zgodnie z umową, po dniu złożenia wniosku, o którym mowa w pkt e); w sytuacji, 

gdy dane roboty budowlane Wykonawca zobowiązany będzie wykonać po dniu 

złożenia wniosku w wyniku zwłoki w realizacji tych robót, wynagrodzenie za takie 

roboty nie podlega waloryzacji na zasadach określonych w niniejszej umowie; 

k) w przypadku drugiej i kolejnych zmian wynagrodzenia, zmiany te zostaną 

dokonane z uwzględnieniem wcześniejszych modyfikacji wynagrodzenia 

Wykonawcy; 

l) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w 

efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia, o których mowa w niniejszym ustępie: 5% wynagrodzenia 

wskazanego w § 9 ust. 1 (pierwotnej kwoty wynagrodzenia wskazanej w ofercie), 

łącznie w całym okresie realizacji przedmiotu umowy; 

m) w sytuacji, gdy Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia 

będzie dzień otwarcia ofert; 

n) w celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie 

wypłacone już Wykonawcy odpowiednio przed dniem (dniami) zmiany/dniem 
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(dniami) złożenia wniosku, o którym mowa w pkt e) (w sytuacji, gdy wniosek 

zostanie złożony po dniu zmiany), nie podlega modyfikacji; wynagrodzenie należne 

Wykonawcy po dniu (dniach) odpowiednio zmiany/złożenia wniosku nie podlega 

modyfikacji także w sytuacji, gdy zgodnie z postanowieniami Umowy powinno 

ono być wypłacone przed dniem zmiany/złożenia wniosku, a należne jest do 

wypłaty po tym dniu w wyniku zwłoki Wykonawcy w realizacji obowiązków 

ustawowych lub przedmiotu umowy; 

o) zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym ustępie, 

obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu i będzie obejmować wyrównanie za 

okres od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w pkt e). 

 

* termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

będącym podstawą zawarcia niniejszej umowy 

 

5. Zmiana polegająca na wprowadzeniu robót zamiennych, których wartość nie zmienia 

wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, nastąpi na zasadach 

wskazanych w ust. 4 pkt 1 niniejszego paragrafu.  

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2) niniejszego paragrafu, w przypadku 

zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie 

zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na 

podstawie nowych przepisów, natomiast w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego 

wartość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztów 

ponoszonych przez Wykonawcę na wykonanie Umowy w związku ze zmianą stawki 

podatku akcyzowego.  

7. Jeżeli  zmiany, o których mowa ust. 4 pkt 2), 3), 4) i 5) niniejszego paragrafu będą miały 

wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, to Wykonawca 

udowodni, że przedmiotowe zmiany miały wpływ na koszt wykonania przez niego 

Przedmiotu Umowy. Warunkiem dokonania zmiany należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy 

zawierającego uzasadnienie wykazujące wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę, i szczegółowy sposób wyliczenia nowego wynagrodzenia, w 

szczególności: kalkulacji kosztów pracy z oferty oraz kosztów pracy wynikających z 

bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób 

wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę 

wpływu zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 2-5 niniejszego paragrafu umowy na 

wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić waloryzacji 

wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia 

wykazującego wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i 

szczegółowy sposób wyliczenia nowego wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia z 

przyczyn określonych w ust. 4 pkt. 2-5 niniejszego paragrafu obejmować będzie wyłącznie 

płatności za roboty, których w dniu wejścia w życie zmian wskazanych w ust. 4 pkt 2-5 

niniejszego paragrafu jeszcze nie wykonano, pod warunkiem, że Wykonawca złoży 

uzasadniony wniosek (o którym mowa w tych postanowieniach) do Zamawiającego w 

terminie 21 dni o dnia wejścia w życie odpowiedniej zmiany, a jeżeli złoży wniosek po 

tym terminie - zmiana wynagrodzenia obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, 

wykonywane od chwili jego złożenia. 

8. Zmiana skutkująca zmianą zasad lub terminu dokonywania odbioru oraz płatności 

wynagrodzenia może nastąpić w przypadku: 

1) gdy prace zostaną wstrzymane na okres dłuższy niż 20 dni, z przyczyn niezależnych 

od żadnej ze Stron lub z przyczyn zależnych od Zamawiającego. W takiej sytuacji 
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Zamawiający dopuszcza w szczególności wypłatę Wykonawcy do 100% 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za elementy robót wykonane i odebrane, na 

podstawie protokołu częściowego odbioru robót, do dnia wstrzymania robót, 

2) gdy okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby 

wywołanej tym wirusem (COVID-19) spowodują wyznaczenie przez podmioty 

realizujące na rzecz Wykonawcy usługi, dostawy lub roboty budowlane niezbędne do 

wykonania niniejszej umowy, krótszych niż przewidziane pierwotnie, terminów 

zapłaty lub obowiązku dokonywania przez Wykonawcę przedpłat (zaliczek). W takiej 

sytuacji Zamawiający dopuszcza zmianę terminów oraz dokonywanie odbiorów 

częściowych przedmiotu umowy stanowiących podstawę do wystawiania faktur 

przejściowych. 

9. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia lub zakresu 

świadczenia, w szczególności jeżeli nastąpi(ą): 

1) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w 

dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 

2) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa; 

3) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub 

całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji); 

4) okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby 

wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczących w szczególności: 

a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na 

innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w 

realizacji przedmiotu umowy; 

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady 

Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; 

d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności 

w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

e) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczą 

możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią. 

10. Zmiany wskazane w ust. 9 pkt 1-4 niniejszego paragrafu będą wprowadzane 

wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a 

Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian 

wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych 

w ust. 9 pkt 1-4 niniejszego paragrafu zmian może być powiązana ze zmianą 

wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

11. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3-10 niniejszego paragrafu nastąpi aneksem do 

niniejszej umowy sporządzonym na podstawie protokołu konieczności sporządzonego 

przez Nadzór Inwestorski i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Wprowadzenie zmian, 

o których w ust. 3 pkt 6, ust. 8 pkt 2 i ust. 9 pkt 4 niniejszego paragrafu wymaga 

dodatkowo przedłożenia przez Wykonawcę informacji o wpływie okoliczności związanych 

z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) 
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na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się 

Wykonawca, poprzez stosowne oświadczenia lub dokumenty. 

12. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji  

z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 

w art. 118 ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy pzp, Wykonawca obowiązany będzie 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub 

Wykonawca wykaże, iż samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia.  

13. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na 

które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody. 

14. Zmiany do niniejszej umowy mogą być wnoszone tylko na piśmie za obopólną zgodą stron 

w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 

XIII. Siła wyższa 

 

§17 

1. Strony są zwolnione od realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy 

w przypadku wystąpienia siły wyższej. 

2. Za przypadki siły wyższej uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią 

niezależnie od woli Stron i po zawarciu niniejszej Umowy, którym Strona nie będzie 

mogła zapobiec przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniające całkowicie lub 

częściowo realizację zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, takie jak klęska 

żywiołowa, wojna, rozruchy lub zarządzenie władz, strajki. Nie uznaje się za siłę wyższą 

braku siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to spowodowane siłą wyższą. 

3. Strony zobowiązane są niezwłocznie powiadomić się na piśmie o zaistnieniu okoliczności 

uznanych za siłę wyższą. 

 

XIV. Przetwarzanie danych osobowych 

 

§18 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str. 1 z późn. zm.) – dalej 

rozporządzenie 2016/679, przekazuję następujące informacje dot. przetwarzania danych 

osobowych w Urzędzie Gminy Wierzchowo. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Wierzchowo. Siedziba 

Administratora Danych jest Urząd Gminy Wierzchowo, 78-530 Wierzchowo, ul. Długa 29. 

2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD). Z IOD można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pomocą e-mail: iod.wierzchowo.pl 
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3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 

2016/679 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 1634, z późn. zm.) w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie podstawowym. 

Następnie Państwa dane będą przechowywane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji 

dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164, z późn. zm.). 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym w przypadkach 

ściśle określonych przepisami prawa, a także będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym, 

które świadczą wsparcie techniczne i serwisowe dla oprogramowania wykorzystywanego w 

Urzędzie Gminy Wierzchowo oraz usługi niszczenia dokumentów, na podstawie 

każdorazowo zawieranej umowy powierzenia danych osobowych. Tego typu umowa reguluje 

tryb, zasady, cel przetwarzania, jak i środki bezpieczeństwa przetwarzania tych danych oraz 

odpowiedzialność administratora danych jak i podmiotu przetwarzającego. Dane dotyczące 

prowadzonych postępowań i ich rozstrzygnięć będą publikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Wierzchowo. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14, poz. 67, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania 

i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów 

państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246). 

7. Przysługuje Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu. 

7.1. Wobec przysługującego Pani/Panu prawu żądania do usunięcia danych ich przenoszenia 

oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 

i art. 21 RODO. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich 

podania może skutkować pozostawieniem złożonej oferty bez rozpatrzenia. 

10. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane 

decyzje, a dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

XV. Postanowienia końcowe 

 

§19 

1. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i 

inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Zamawiający zobowiązuje do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą o 

roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, 

mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą 

prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. Uprawnienie do wyboru sposobu mediacji 

lub innego polubownego rozwiązania sporu dotyczy tylko Zamawiającego. 

3. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego, pod warunkiem niezastosowania  ust. 2 niniejszego paragrafu umowy. 

4. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych 

od pracy u Zamawiającego oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 

5. Integralną część umowy stanowi SWZ, oferta Wykonawcy oraz dokumentacja, o której 

mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy. 

6. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnianiu na zasadach i 

w trybie określonych w ww. ustawie. 

7. Wszelka korespondencja między stronami będzie dokonywana na adresy umieszczone na 

pierwszej stronie niniejszej umowy. 

8. W przypadku zmiany adresu, każda ze stron jest zobowiązana do powiadomienia na piśmie 

o tym fakcie drugą stronę. 

9. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z braku informacji, o której mowa w ust. 8 

obciążają stronę, która nie dopełniła obowiązku poinformowania o zmianie adresu. 

10. Korespondencja wysłana listem poleconym lub pocztą kurierską na adres podany na 

wstępie niniejszej umowy lub ostatni podany zmieniony adres jest uważana za doręczoną. 

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 

 

Zamawiający:                                                         Wykonawca: 


